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RESOLUCIÓ: 

Exp: MAMA 43/2020 
 
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA D’ÚS 
PÚBLIC DE L’ANELLA VERDA  

 
Antecedents  
 
Atenent el seu caràcter normatiu, en l’elaboració d’aquesta norma és plenament d’aplicació 
l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, on es preveu que “amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o 
avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del 
portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de 
les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
 
 
Per tot l'exposat, el Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, fent ús de les 
atribucions conferides mitjançant el Decret de delegacions número 2020-11-05 DELE–
11407/2020, de 5 de novembre de 2020,  
 
R E S O L  :  
 
PRIMER.- OBRIR CONSULTA PÚBLICA amb caràcter previ a l’elaboració del text de 
l’Ordenança d’ús públic de l’Anella Verda, amb l’objectiu de recollir les opinions i aportacions de 
la ciutadania i dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades 
per la futura norma, sobre els aspectes següents: 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
 
L'ordenança d'ús públic de l'Anella Verda permet dotar-nos d'un instrument normatiu 
que complementa la regulació del Pla especial de l'Anella Verda pel que fa l'ús públic 
dels entorns, i desplega amb detall allò regulat a l'ordenança Bases de convivència 
democràtica a la ciutat. 
 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
 
La disposició final de la Modificació puntual del planejament urbanístic en l’àmbit de 
l’Anella Verda estableix que en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta 
modificació es tramitarà l’Ordenança de l’ús públic de l’Anella Verda. Aquest termini 
finalitza el 28 de febrer de 2020. 
 
c) Els objectius de la norma 
 
L'objectiu genèric de l'ordenança és l’establiment de les garanties necessàries per 
assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural de l’Anella verda en relació a 
l’ús públic que se’n fa i l’exercici de les activitats econòmiques relacionades amb 
l’esport, l'educació i el lleure. 
 
d) Les possible solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 
 



 

  

Pel que fa a les possibles solucions regulatòries, la redacció de l’ordenança és 
imprescindible per aportar el marc legal en l’àmbit de l’ús públic de l’Anella Verda. En 
aquest cas no hi ha possibles solucions no regulatòries. 
 
 
SEGON.- Establir les condicions de realització d’aquesta consulta que seran les següents: 
 
SERVEI RESPONSABLE: Servei de Medi Ambient 
 
TERMINI DE PARTICIPACIÓ: S’estableix un termini de consulta pública prèvia d’UN MES, des 
del dia de la publicació en la plataforma digital de participació ciutadana "Participa a Terrassa" 
 
APORTACIONS: La recollida d’opinions en relació amb aquesta consulta es farà mitjançant la 
plataforma digital de participació ciutadana "Participa a Terrassa" (https://participa.terrassa.cat). 
 
TERCER.- Donar la màxima difusió a aquesta consulta a través dels diferents mecanismes de 
comunicació amb que compta l’Ajuntament, així com de tota la informació complementària que 
sigui necessària per tal que la ciutadania disposi d’informació suficient per poder emetre la seva 
opinió.  
 
QUART.- Una vegada finalitzat el procés es publicarà el resultat del procés. 
 

 
 
Carles Caballero Peña  
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia  
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